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Over het archaische Griekenland met zijn eenheid des levens, 
waarin ook de poezie zich harmonisch voegde, is en wordt nog 
steeds veel geschreven. Evenzo over de differentiatie, die in de 
vijfde eeuw die eenheid gaat breken; dan wordt er ook op gewezen, 
hoe het ontstaan van iets dat men autonome litteratuur kan noemen 
hierbij een rol speelt. Maar over de omvang van het litteraire corpus, 
dat daaruit gegroeid is, wordt weinig gezegd. Gemeenlijk beperkt 
men zich tot de opmerking, dat litteratuur voor de Grieken meer 
omvatte dan belles lettres. Deze waarschuwing vindt men nog niet 
eens zo lang, en dit is typerend : tot diep in de vorige eeuw werd ze 
overbodig geacht of, wat meer waarschijnlijk is, werd niet eens 
aan de mogelijkheid gedacht, dat ze nodig kon zijn. 

Ouvré is in 1900 iets breder op de kwestie van de omvang inge
gaan 1. Hij verwerpt een definitie van litteratuur als "séries de mots 
transmises jusqu'à nous et possédant une valeur esthétique" 
wegens haar onvermijdelijk subjectivisme. Dat kan vermeden 
worden, vindt hij, door te poneren, dat als litterair beschouwd 
moet worden wat geschreven en bewaard is : het feit, dat het 
bewaard is, garandeert voldoende de kwaliteit. Verder wijst hij 
op de moderne biologie, die even veel aandacht besteedt aan een 
bacterie als aan een roos (zo iets had hij ook bij Plato en Aristoteles 
kunnen lezen); precies zo dient de philoloog een graffito als litterair 
document in ere te houden. 

Ouvré is in elk geval consequent geweest, meer dan Schadewaldt, 
die in 1963 uitvoerig gesproken heeft over "Der Umfang des 
Begriffs der Literatur in der Antike" 2. Hij beroept zich op de 
antieke traditie om als litteratuur te beschouwen de "umfassende 
Einheit von Dichtung, Geschichtschreibung, Philosophie, Rhetorik, 
Wissenschaft" . Dan wordt litteratuur bepaald als "der sprachlich 
angemessene Ausdruck des Denkens einer Kultur, einer Nation 
und Gesellschaft, des Denkens als einer Form der dem Menschen 
aufgegebenen Weltbewältigung" en "derjenige sprachliche und 
rednerische Ausdruck des Denkens, der, dem allgemeinen Geist 
der Zeit entsprungen, fähig ist, für den allgemeinen Geist der Zeit, 
in Gegenwart und Zukunft, konstitutiv zu werden". Voor de 
litteraire theorie heeft men hier niet veel aan; misschien is het 

1 H. Ouvré, Les formes littéraires de la pensée grecque (Parijs, 1900), 
V-XVI. 

2 Verschenen in Jhrb. d. deutschen Akad. für Sprache und Dichtung 
Darmstadt 1963 (Heidelberg-Dannstadt, 1964), 98 vvo (herdrukt in W. 
Schadewaldt, Hellas und Hesperien J, Zürich-Stuttgart, 21970, 782 vv.). 
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4 DE OMVANG VAN HET LITTERAIRE CORPUS 

bruikbaar als cultuurphilosophie. Maar dan is Schadewaldt in
consequent: hij gaat een litterair criterium hanteren, wanneer hij 
op papyrus overgeleverde oorkonden en brieven niet in het litteraire 
corpus wil opnemen noch de inscripties (maar de funeraire weer 
wel). Naar de andere kant treedt hij buiten het litteraire veld door 
Plato's beroemde uitspraak (Phaedrus 274 c vv.) over de relatieve 
onwaarde van het geschreven woord te berde te brengen; die kan 
men misschien aanvoeren in een discussie over de omvang van het 
litteraire corpus, maar dan moet men ze niet denatureren en ver
simpelen tot de tegenstelling tussen natuur en kunst. 

Nu is het niet gemakkelijk om de omvang van het litteraire 
corpus bij de Grieken te bepalen, doordat zij nooit een begrip 
litteratuur gevormd of omschreven hebben. Tegen het slot van de 
Phaedrus (278 c, voorbereid in 257 c vv.) neemt Plato in een 
machtige greep oratorie, poezie en het schrijven van wetten samen 3. 

Hier ligt, zou men zeggen, een zeer algemene theorie van litteraire 
compositie voor het grijpen, des te boeiender, doordat men hier 
bij voorbaat boven de later zo invloedrijke disjunctie poezie
rhetorica 4 gekomen is. Maar in die passage is Plato's belangstelling 
het eigenlijk litteraire al voorbij: hij betoogt er, dat dichter, 
redenaar en wetgever de waarheid moeten kennen. 

Wat de Grieken als litteratuur hebben beschouwd, zal men bij 
gebrek aan een definitie moeten opmaken uit hun reactie als lezers. 
Maar hierbij dient men onderscheid te maken. Homerus is misschien 
een veel meer autonoom dichter geweest dan hij in de griekse 
traditie wordt: de ontelbare malen, dat hij en andere dichters met 
paedagogische of politieke of hoe dan ook niet-litteraire bedoelingen 
geciteerd worden, tonen, hoe zeer de poezie in het griekse leven 
opgenomen geweest is, maar zeggen niets over de griekse opvatting 
van litteratuur als autonoom verschijnsel. Ook wat we over hebben 
of terug kunnen vinden van het werk der Alexandrijnse philologen 
helpt niet genoeg: we weten iets over een "canon" van epische 
en lyrische dichters en van redenaars, maar dat toont alleen, dat 
enkele genres afgebakend geweest zijn. Litteraire prae occupaties 
hebben ze stellig gehad; maar gemeenlijk citeren ze alleen om een 
syntactische of mythologische bijzonderheid te verduidelijken. Men 
is aangewezen op geschriften over litteraire theorie. Maar ook 
hier moet nog geschift worden. Het belangrijkste van alle, Aristote
les' Poetica, valt af: de wijsgeer behandelt zijn thema op een 
hoog niveau van abstractie, en de voorbeelden zijn in zekere zin 

3 Merkwaardig genoeg heeft P. Vicaire in zijn solide Platon critique 
littéraire (Parijs, 1960) de passage niet besproken. 

4 Een kort overzicht geeft R. Escarpit, Actes du IIIe Congrès de litt. 
comparée (Den Haag, 1962), 77vv. 
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BIJ DE GRIEKEN EN IN MODERNE THEORIE 5 

willekeurig gekozen om het betoog te illustreren. Tot op zekere 
hoogte geldt dit ook voor het derde boek van de Rhetorica, ondanks 
de rijkdom aan details. De schrijvers uit de keizertijd zijn te direct 
gericht op de praktijk van de rhetorenschool. Een vrij zelfstandige 
geest als Herrnogenes is te eenkennig: hij citeert vrijwel alleen 
Demosthenes. Ten slotte moeten de te raadplegen geschriften nog 
min of meer volledig overgeleverd zijn; anders wordt het beeld 
vertekend - dit schakelt enkele boeiende figuren uit, helaas ook 
Philodemus. Dus blijven over Demetrius, Dionysius van Halicar
nassus en de auteur die men gewoonlijk met Longinus of Pseudo
Longinus aanduidt. Al zegt Dionysius van zijn belangrijkste 
geschrift, dat het ook als hulpmiddel kan dienen van de studie 
van de politieke welsprekendheid, in feite is het een studie over 
litterair taalgebruik; dit geldt ook voor Demetrius 5 en Longinus. 
Hun positie ten opzichte van het classicisme komt gelukkig uit: 
Demetrius valt er voor, Dionysius inaugureert het, en Longinus 
houdt zich er vrij van. 

Namen van de door deze drie schrijvers geciteerde auteurs 
opsommen is overbodig; wel mogen de genres genoemd worden, 
die bij hen verschijnen: epiek, de oude en de nieuwere, inclusief 
het leerdicht en de bucolische poe zie ; de mimus (althans de oude); 
het drama; de lyriek in alle bestaande vormen; de geschied
schrijving; de oratorie; de wijsgerige dialoog; de brief. Een katho
lieke lijst; Longinus is met zijn befaamde citaat uit Genesis het 
meest universeel. Belangrijk is, dat poe zie en proza als volkomen 
gelijkwaardig compareren, terwijl Dionysius toch uitdrukkelijk 
wijst op het verschil tussen de twee. 

Vrijwel voortdurend bespreken de drie schrijvers kwesties van 
stilering. Men zou geneigd zijn aan te nemen, dat de Grieken af
wijking van het gewone taalgebruik als kenmerk van litteratuur 
hebben beschouwd. Aristoteles (Poetica 1459 a 1) gaat die kant uit 
voor de poezie, met de jamben als grensgeval. Het lijkt heel modern. 
Maar geheel bevredigen kan het niet; voor de griekse theorie en 
praktijk evenmin als voor de huidige. 

Drie genres ontbreken. Het epigram wordt niet genoemd. Longinus 
citeert wel het vaak besproken grafschrift van Midas, maar dat 
is een reminiscentie aan de Phaedrus, waar Plato het gebruikt om 
er zijn moordende kritiek op Lysias mee af te sluiten. Het kan 
niet aan een tekort aan stilering liggen, dat het epigram ontbreekt; 
het is juist bij uitstek gestileerd. De Alexandrijnse dichters hebben 
er misschien hun beste prestaties in geleverd (en als er één groep 

5 Op dit punt ga ik niet mee met D. M. Schenkeveld, Studi68 in Demetriua 
On Style (Amsterdam, 1964), 52. 
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6 DE OMVANG VAN HET LITTERAIRE CORPUS 

dichters bij de Grieken geacht mag worden autonome poezie te 
hebben geschreven, zijn zij het). Vermoedelijk is de absentie een 
toeval. Denkbaar is ook, dat men het epigram als verwant met de 
elegie heeft beschouwd; maar de theoretici hebben niet gestreefd 
naar een opsomming van genres, dus dit argument doet niets ter 
zake. Mogelijk is nog, dat ze het epigram te alledaags gevonden 
hebben om het te citeren - elke dag zullen er wel epigrammen 
gemaakt zijn voor graven of wijgeschenken; deze verklaring lijkt 
me echter zeer weinig waarschijnlijk. 

Ontspanningslectuur hebben de Grieken van de vierde eeuw af 
gekend. Biographische of mythographische geschriften dienden er 
voor, of verzamelingen van mirabilia; ook erotica. In de tweede 
eeuw v . Chr. verschijnt dan de roman (althans voor zo ver we 
weten). Hij heeft soms litteraire pretenties, gezien de soms op
vallende stilering 6. De drie critici moeten hem gekend hebben; 
maar ze zwijgen er over. Ook lateren noemen hem niet: deze 
creativiteit heeft op de Grieken weinig indruk gemaakt 7. 

De moeilijkste kwestie betreft het wetenschappelijke proza. 
Dat hoorde voor de Grieken bij de litteratuur, zegt Schadewaldt 
met velen vóór hem, en hij citeert de eerste bladzijde van Norden's 
meest bekende boek : ook wie de exacte wetenschappen beoefende, 
heet het daar, probeerde elegant te schrijven; zelfs werken over 
veeartsenijkunde werden gestileerd 8. 

Nu dient men allereerst onderscheid te maken tussen het archa
ische, dat wil goeddeels zeggen Jonische, proza van de 6e en 5e 
eeuwen het latere, dat door de sophistiek en de rhetorica beinvloed 
is. Het Jonische proza is ook later litterair geapprecieerd. Deme
trius, Dionysius en Longinus citeren alle drie uit Hecataeus, die 
over geographie en mythologie geschreven heeft. Van Heraclitus 
hebben we genoeg over om te begrijpen, dat zijn stijl indruk gemaakt 
heeft. Van Democritus helaas zeer weinig; maar de oudheid heeft 
hem constant bewonderd. Plato heeft de J onische natuurphilo
sophen ook als stilisten gewaardeerd: de grote mythe in de Phaedrus 
leidt hij in met een in hun redeneer- en schrijftrant gecomponeerde 
bladzijde (245 c vv.) - een van zijn vele meesterlijke pastiches. 

6 Verg. F. Wehrli, MU8. Helveticum 22 (1965), 152. 
7 Verg. F. Wehrli, MU8. Helveticum 14 (1957), 39 VV . , over creativiteit 

in het griekse denken vóór Plotinus. De locus classicus over het verschil 
tussen het griekse en het joods-christelijke scheppingsbegrip is Galenus, 
De U8U partium XI 14, 905 K; verg. R. Walzer, Galen on J eWB and OhriBtians 
(Oxford, 1949), 18 vv., over de speciale positie van de Stoa. Verg. Tds. v. 
Gesch. 63 (1950),175 = De zang der Sirenen (Groningen, 1969), 156 v.; Forum 
der Lett. XII (1971), 6 v., over het hiermee samenhangende verschil in 
relatieve waardering van wijsgeer en "scheppend" kunstenaar in de oudheid 
en de moderne tijd. 

S E. Norden, Die antike KunstproBa (Leipzig, 11898, 41923), L 
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BIJ DE GRIEKEN EN IN DE MODERNE THEORIE 7 

Maar technisch wetenschappelijk proza in de eigenlijke zin van 
het woord kent de archaische periode niet 9. 

In de vierde eeuw ligt het anders; dan kent men het wel. Dan 
somt Theophrastus vier kwaliteiten op, die een goede prozastijl 
hoort te vertonen: correct grieks taalgebruik, duidelijkheid, 
adaequaatheid en "aTaa"eV~, "ornatus" bij de Romeinen, "ver
siering", als men wil. Bij dit laatste kan men schrikken en iets 
mompelen over rhetorica. Nu is gelukkig de watervrees voor 
rhetorica in de laatste tijd wel verminderd 10; en de eigen stijl 
van Theophrastus garandeert, dat men voor zijn uit Plato en 
Aristoteles stammende rhetorica geen angst hoeft te koesteren. 
Met de door hem gestelde normen had het wetenschappelijke 
proza tot de litteratuur gerekend kunnen worden. 

Maar intussen was een historiographie opgekomen, die rhetorisch 
was in de slechte zin van het woord en de pathetiek van de latere 
tragedie navolgde. Die is als litteratuur geaccepteerd. Ook de 
populaire philosophie. Die was vooral op de ethiek gericht, en de 
protreptiek zocht effect en bereikte het. Wat er aan belangrijk 
werk op het gebied van logica, kentheorie en taalphilosophie 
gepubliceerd is, existeerde litterair gezien niet - geen wonder, 
als men het lezen moest van een zo notoir slecht stilist als 
Chrysippus. 

Nu is, zoals men weet, de overlevering voor het hellenistische 
proza bijzonder ongunstig geweest. Maar het vooral in Zweden 
en Finland gedurendc de laatste decennia verrichte werk heeft 
ons zicht over het ruinenveld verruimd. Rydbeck heeft onlangs 11 

aannemelijk gemaakt, dat we in de eeuwen van het Hellenisme 
en de eerste twee eeuwen van de keizertijd te rekenen hebben met 
een technisch wetenschappelijk proza, dat zich op verschillend 
niveau beweegt tussen het litteraire werk en de volkstaal. Moeten 
we nu werk als van Euclides, van Apollonius van Perge of van 
Theophrastus bij de litteratuur rekenen, eventueel op het bovenste 
niveau van de tussenlaag 1 

Geen van de drie wordt door de genoemde critici geciteerd (wel 
wordt verwezen naar de stilistische theorie van Theophrastus). 
Het zou toeval kunnen zijn - men zal een stilistisch verschijnsel 

9 Verg. H. Thesleff, Arctos N.S. IV (1966), 89 vv.; D. Fehling, Die 
Wiederholungsfiguren und ihr Gebrauch bei den Griechen vor Gorgias (Berlijn, 
1969). 

10 K. Burke, Counter·Statement (New York, 11931), is defensief en over
vraagt daardoor; auteurs als (bijv.) H. Lausberg, Handbuch der literarischen 
Rhetorik (München, 1960) en A. Kibédi Varga, Rhétorique et littérature 
(Parijs, 1970) vertonen de sereniteit van de beati possidentes. 

11 L. Rydbeck, Fachprosa, vermeintliche Volkssprache und Neues Testa
ment (Uppsala, 1967); verg. H. Thesleff, Gnomon 42 (1970), 555. 
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eerder illustreren met een passage uit een gedicht dan uit een 
wetenschappelijke verhandeling. Maar waarschijnlijk is het geen 
toeval, dat het wetenschappelijke proza geignoreerd wordt. Dit laat 
zich indirect bewijzen met wat in de eerste eeuw v . Chr. en daarna 
te zien valt. Dan gaat men ook in wetenschappelijke werken, 
althans werken met een wetenschappelijke pretentie, "mooi" 
schrijven. Die eerste eeuw is een tijd van wetenschappelijk verval 
(men zou geneigd zijn een samenhang te vermoeden; men dient 
echter niet te vergeten, dat tot het eind van de oudheid toe serieus 
wetenschappelijk werk zonder litteraire pretenties gepubliceerd is). 
Auteurs als Cleomedes en Geminus proberen "verheven" passages 
te produceren; ook de schrijver van het op naam van Aristoteles 
overgeleverde De Mundo, waarvan Festugière indertijd de stijl 
geanalyseerd heeft 12. Men kan denken aan invloed van Posidonius, 
al is die in zijn stijl al even veelzijdig als in zijn denken: hij kan 
heel sober schrijven. Aan het "kosmische" thema van de genoemde 
geschriften, dat tot "verheven" schrijftrant noopte 13 : de betekenis 
van de kosmische religiositeit in deze periode is bekend 14. Maar 
men vindt de neiging ook bij auteurs, waar van geen van deze drie 
factoren sprake kan zijn - dan heeft men te doen met litteraire 
pretenties. En nu hoeft men nog niet eens te denken aan scribenten 
als Polyaenus of Aelianus; die tellen met hun mooischrijverij 
litterair even weinig mee als wetenschappelijk . Maar bij een auteur 
als Galenus is de tendentie duidelijk genoeg te bespeuren. 

Bij zijn bespreking van Theophrastus heeft Wilamowitz het een 
tekort van de griekse stijltheorie genoemd, dat ze geen rekening 
hield met diens proza 15. Misschien heeft hij de waarde ervan over
schat (daarover direct nog). Maar in elk geval heeft hij toen al de 
zaken scherper gezien dan Norden. De formulering van Norden 
moet gecorrigeerd worden : de Grieken hebben het wetenschappelijke 
proza niet tot de litteratuur gerekend; maar in de latere eeuwen 
zijn er wetenschappelijke auteurs geweest met litteraire pretenties, 
die blijkbaar door het grote publiek geaccepteerd zijn. 

Er blijven twee kwesties open. Bij lateren wordt de stijl van 
Aristoteles dikwijls geprezen. Gewoonlijk neemt men aan, dat de 
lof slaat op de exoterische geschriften van de wijsgeer, grotendeels 
in dialoogvorm; daarvan bezitten we alleen fragmenten. Dionysius 

13 A.-J. Festugière, La révélation d'Hermè8 Trismégiste 11 (Parijs, 1949), 
479 vvo 

13 G. Rudberg, Symbolae Osloe11,888, Suppl. XIV (1953), 8. 
14 Het in n. 12 genoemde deel van Festugière's werk heeft als ondertitel 

Le Dieu Ooamique. 
15 U. von Wilamowitz-Moellendorf, Die griechische Literatur des Alter· 

tums, in P. Hinneberg (ed.), Die Kultur der Gegenwart I, 8 (Leipzig-Berlijn, 
31912), 101. 
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BIJ DE GRIEKEN EN IN DE MODERNE THEORIE 9 

noemt als vertegenwoordigers van zijn "harmonische compositie" 
onder de philosophen Democritus, Plato en Aristoteles; ook dit 
kan men laten slaan op de verloren geschriften. Demetrius prijst 
Aristoteles' gebruik van een fabel in de Historia Animalium; en 
dit is een esoterisch, voor intern schoolgebruik bestemd, geschrift. 
Maar die lof voor één component zegt niet genoeg om tot litteraire 
waardering te concluderen. Men moet de kwaliteiten, die Aristoteles 
soms in zijn esoterische werken ook als schrijver vertoont, niet 
onderschatten, al is de lofuiting van Schadewaldt, "in ihrer Art 
sprachliche und darstellerische Meisterwerke", beslist te exuberant. 
Maar van een opnemen van deze werken in het litteraire corpus 
is geen spoor te bekennen. 

Dan nogmaals Theophrastus. In wat we van hem over hebben 
een goed, helder auteur, geen groot schrijver; daarom lijkt Wila
mowitz' enthousiasme niet geheel terecht. Maar Strabo noemt hem 
de ÀoyuJn:a7:oç onder de leerlingen van Aristoteles; Diogenes 
Laertius uit zich in dezelfde geest, en Quintilianus spreekt zelfs 
over zijn "divinus nitor". Geen van deze drie auteurs is geheel 
zelfstandig in zijn oordeel. Waar komt het vandaan? Indicaties, 
dat de verloren geschriften van Theophrastus een andere stijl 
vertoonden dan de bewaarde (zoals bij Aristoteles), hebben we niet. 
Is er toch in de hellenistische eeuwen een stroming geweest in de 
kritiek, die proza als van Theophrastus als litteratuur kon waar
deren? 

Over de nadelen van de specialisering hebben we uit den treure 
horen spreken; over de goede kanten ervan eigenlijk ook wel. 
Eén goed gevolg ervan is de versterking van het besef, dat men 
zich moet onthouden van uitspraken op een gebied, waar men niet 
bevoegd is tot oordelen. 

Nu beleven wij een bloei van wat men gewoonlijk "algemene 
litteratuurwetenschap" noemt - geen gelukkige benaming, maar 
in elk geval beter dan "theoretische litteratuurwetenschap" . 
Een oude wetenschap (Indië en Griekenland kennen ze al) met een 
lange traditie; maar in onze tijd lijkt ze wel opnieuw geboren te zijn. 
Juveniele trekken zijn haar dan ook niet vreemd. Maar belangrijk 
is ze voor alle litteratoren, omdat ze stimuleert tot het vormen van 
een algemene theorie 16; en boeiend is ze zeker. Ook deze weten
schap kent echter al lang weer haar specialismen - een simpele 
graecus kan op z'n mooist beseffen, hoe gecompliceerd haar proble
matiek is, en hij weet, aan welk risico hij zich bloot stelt door zich 

16 De waarde van zo'n theorie sla ik hoger aan dan M. F. Fresco doet in 
een scherpzinnig en waardevol betoog (Wijsgerig Perspectief XII, 1971-'72, 
256). 
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10 DE OMVANG VAN HET LITTERAIRE CORPUS 

er mee te bemoeien. Hij moet dat echter wel, gezien de verlegenheid, 
waarin de huidige opvattingen hem brengen, en met hem eigenlijk 
elke litterator die zich bezig houdt met wat vóór 1800 geschreven is. 
Ik hoop niet te zondigen tegen de zo pas vermelde goede regel: 
ik zal geen beweringen poneren, alleen enkele vragen stellen; 
verder beschouwe men het volgende maar als een querela gram
matici. Nog één opmerking vooraf: wanneer Oversteegen en 
Maatje 17 zonder bijval geciteerd worden, gebeurt dat niet zonder 
dank voor het grondige werk van deze bezonnen geleerden. 

Litteratuur wordt naar de huidige opvatting bepaald door 
creativiteit en fictionaliteit . Misschien is dit de opvatting van 
gisteren; maar die van vandaag schijnt al weer opgegeven te 
worden, en die van gisteren heeft het lang genoeg uitgehouden 
om haar een voortbestaan te kunnen voorspellen. 

Over de moeilijkheden , die met het gebruik van de term creativi
teit verbonden zijn 18, behoeft hier niet gesproken te worden; 
hij wordt, lijkt me, nogal lichtvaardig gehanteerd. Eén vraag: 
wordt de creativiteit geponeerd om de fictionaliteit te funderen, 
of is het omgekeerd? 

Het fictionele litteraire werk wordt gevormd door niet-referentiele 
taaltekens ("fictioneel" en "niet-referentieel" worden door Maatje 
onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld; Oversteegen maakt in zijn 
laatste publicaties de band iets losser). Nu hebben verscheiden 
moderne theoretici een niet sterk ontwikkeld historisch besef 
(voor de twee genoemden geldt dit beslist niet!). Ze baseren hun 
theorie meestal op een vrij nauw beperkt soort lyriek en op de 
roman. En dan geven ze zich er geen rekenschap van, welk een 
amputatie van het litteraire corpus van vóór 1800 hun theorie 
impliceert. 

Dat is niet erg, kan men beweren: men kan de term "litteratuur" 
reserveren voor het fictionele werk: het niet-fictionele buiten het 
litteraire corpus sluiten houdt niet de bewering in, dat het niet 
goed geschreven kan zijn. Men kan hier tegen in brengen, dat 
door deze opvatting een onjuiste publieke waardering versterkt 
wordt, speciaal in Nederland. Wij hebben eigenlijk niet veel be
langstelling in litteratuur; als we ze hebben, zijn we (ook hier) 
puristen: men kan niet zonder enige spot zien, met welk een sacrale 
eerbied over het onbenulligste brokje bellettrie gesproken wordt. 

11 J. J. Oversteegen, Merlyn UI (1956), 161 vV., 268 VV., 476 VV. ; id., 
Lampas IV (1971), 132 vv.; id., Literatuur; de afbakening van het corpus 
(in Hand. Philologencongres 1972, op dit moment alleen beschikbaar in een 
samenvatting); F. C. Maatje, LiteratuurwetentJchap (Utrecht, 1970, 21971). 

18 Verg. C. de Deugd, Forum der Lett. U (1961), 15 vv.; id., Het meta
fysisch grondpatroon van het romantische literaire denken (Groningen, 1966), 
passim. 
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Maar dit is van secundair belang; zwaarder weegt, dat met deze 
theorie niet verklaard wordt, hoe de litteraire ervaring bij niet
fictionele werken dezelfde kan zijn als bij fictionele . 

Hoe ernstig de amputatie is, dient men te beseffen. Hoof t's 
Historiën, dat rotsblok van taal, vallen buiten de litteratuur. 
Van Voltaire hoort Candide tot het litteraire corpus, de Essai 8ur 
les moeurs niet. Bossuet, Tillotson en Abraham a Santa Clara 
vallen af: oratorie is grotendeels referentieel; bovendien zijn het 
theologen. Immers, zegt Oversteegen, ook verwijzing naar een als 
bestaand gedachte werkelijkheid sluit een werk buiten de litteratuur. 
"Theologie bv. is geen litteratuur; verdwijnt echter de 'werkelijk
heid' waarnaar verwezen wordt, dan kan het later in de vorm 
van mythologie toch nog litteratuur worden". De formulering is 
niet gelukkig; maar laten we eerst spreken over theologie - de 
Lettres provinciales vallen af met Bernard's preken over het Hooglied, 
en Calvijn verliest een van de weinige eretitels, die men hem ge
meenlijk nog wel wil laten. Leest men wat Oversteegen waar
schijnlijk bedoeld heeft , dan kan onder meer geen enkel mystiek 
geschrift tot de litteratuur behoren. 

Maatje wil hier troosten: al deze en verwante werken kunnen 
een gecanoniseerde litteraire waarde hebben. Het begrip is bruik
baar, maar niet in de bedoelde omvang: niemand van ons zal 
zichzelf bij voorkeur als custos van een mausoleum willen be
schouwen. 

Een graecus, die de fictionaliteit als criterium wil toepassen in 
zijn eigen gebied, komt voor vreemde verrassingen te staan. De 
rhetorenscholen trainden hun leerlingen met ll(!oyvJl:váap,a-ra. 

Die zijn grotendeels fictioneel. Misschien toch geen litteratuur, 
omdat ze voor praktische oefening dienden. Maar de epideiktische 
oratorie voldoet aan de norm; niet echter de rede Over de krans. 

De gXIjJ(!aatç, de meestal minutieuze beschrijving van een voor
werp of een landschap of iets soortgelijks, is fictioneel. Ze wordt 
een doel op zich zelf. Libanius heeft het over een landschap, 
"heerlijk om te zien, nog heerlijker om te beschrijven". Bij van 
Deyssel en van Looy vinden we de gXIjJ(!aalç terug in hun korte 
schetsen; ook in de nouveau roman. Het is alles litteratuur naar 
de huidige norm, en meestal bar vervelend. Maar Thucydides' 
beschrijving, hoe de Atheense vloot uitvaart naar Syracuse, valt 
buiten de litteratuur. 

In de 16e eeuw is er over gediscussieerd, of het leerdicht als 
poetisch genre erkend kon worden 19. Dat was eigenlijk een strijd 
over Aristotelische orthodoxie; het betrof de uitleg van een niet 

19 Verg. B . Hathaway, The Age of Critici8m (lthaca, 1962), 65 VVo 
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gelukkige passage in de Poetica 20 over Empedocles. Tot 1800 
heeft men het leerdicht erkend en beoefend; dan houdt het op: 
tegenwoordig noemt men het zelfs niet meer. Maar wat nu met 
Hesiodus 1 De Alexandrijnse dichters - en nogmaals, dat zijn zeer 
autonome litteratoren geweest - hebben hem zeer bewonderd, en 
echt niet het meest om zijn inlichtingen over abstruse mythen 
of zijn instructies voor de landbouw. Dan Aratus. Die schrijft 
over sterrebeelden - zeer referentieel taalgebruik. Maar van 
Groningen heeft veel voorbeelden van "poésie verbale" aan hem 
ontleend en zijn boek 21 daarover aan de schim van Aratus op
gedragen: men moet Aratus toch gunnen wat men bij Paul van 
Ostayen bewondert. De mooiste leerdichten zijn echter in het Latijn 
geschreven. Wat heeft een dichteres van het niveau van Ida 
Gerhardt geboeid, toen ze Lucretius ging vertalen; niet alleen het 
fictionele prooemium, maar ook de theoretische discussies 1 Later 
heeft ze de Georgica van Vergilius vertaald, en hoe! Deskundigen 
zeggen, dat Vergilius daarin onder meer gedetailleerde kennis van 
veeartsenijkunde vertoont. Stellig, alles is getransponeerd, al was 
het maar, doordat we het in dactylische hexameters lezen. Maar 
niet-referentieel wordt het niet. 

Oversteegen wil hier helpen (hij heeft zelfs speciaal aan de 
moeilijkheden van de classici gedacht). De inhoud van het begrip 
litteratuur verschuift met de tijd, zegt hij , en daarmee ook de 
omvang van het litteraire corpus. Hiervan is veel waar; maar 
op het punt in kwestie helpt het niet. Een verschuiving op dit 
essentiele punt zou het begrip algemene litteratuurwetenschap 
onhoudbaar maken. En de philoloog moet nu eenmaal van twee 
walletjes eten: hij moet zich verplaatsen in de opvattingen van 
vroeger, maar tegelijk zijn uitgangspunt nemen in de theorie van 
zijn eigen tijd 22. 

Trouwens, de amputatie van het litteraire corpus wordt niet 
minder ernstig, als het de periode betreft, waarvoor de huidige 
opvatting als geldig beschouwd wordt: dat is toch eigenlijk van 
1800 af. Lamartine en Browning vallen af met hun ideeënlyriek. 
Newman is een redenaar en een theoloog. De fictionele componenten 
houden het pseudo-Jesajaanse pathos van Also sprach Zarathustra 
binnen de litteratuur, maar het tintelende proza van de U nzeit
gemässe Betrachtungen en Die Iröhliche Wissenschalt valt er buiten. 
Van Bakhuizen van den Brink kan Andries Bourlette er mee door -

20 1447 b 17-20, in al dan niet schijnbare tegenspraak met fr. 70 R3. 
Russell noemt de argumentatie van Aristoteles in deze passage van de 
Poetica zelfs sophistisch (D. A. Russell en M. Winterbottom, Ancient Literary 
Oriticism, Oxford, 1972, 91, n. 4). 

21 B. A. van Groningen, La poésie verbale grecque (Amsterdam, 1953). 
22 Verg. H. P. H. Teesing, Orbis Litterarum XIX (1964), 37. 
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het is gedeeltelijk een novelle; maar de kostelijke brieven niet. 
Wel Suzanna Bronkhorst, roman in brieven van Adriaan Loosjes. 
Karel van de Woestijne heeft als correspondent te Brussel ge
schreven in de N.R.C.; lichtvoetig proza, heel anders dan de meeste 
van zijn verzen en verhalen met hun zware maatgang. Die cor
respondenties horen echter niet tot de litteratuur; wel de dozijnen 
romans in de vorm van een reportage, die elk jaar verschijnen. 

Is het begrip fictionaliteit nu werkelijk onmisbaar? Het is de 
vraag van een belangstellende leek! Ik denk aan de brief - die is 
in elke theorie moeilijk te verwerken. Als de brieven, die op naam 
staan van Marianna Alcoforado, door Guilleragues geschreven zijn, 
horen ze tot de litteratuur; als ze authentiek zijn, niet (met de 
mogelijkheid, dat ze authentiek zijn maar met het oog op publicatie 
geschreven, behoeft men geen rekening te houden). Zo de huidige 
opvatting, en die is verdedigbaar. De geadresseerde heeft de brieven 
(als ze authentiek zijn) stellig niet als litteratuur gelezen. Maar 
kan de latere lezer dat niet, als hij de nodige distantie schept of 
transponeert of hoe men wil noemen wat van hem gevraagd wordt? 
Fictionaliteit is waarschijnlijk een bruikbaar begrip om psycho
logistische of biographistische of verwante kortsluiting te voor
komen. Kan ze niet gerealiseerd worden in de attitude van de lezer? 
Als ik Stutterheim 23 goed begrijp, acht hij dit mogelijk. Ze in het 
werk te verankeren is alleen nodig, als men creativiteit in de 
meest praegnante zin wil poneren. En ten slotte is fictionaliteit een 
negatief begrip - is het wenselijk om er een consitutief element 
van te maken? 

Mukarovsky heeft geponeerd, dat men met litteratuur te maken 
heeft, wanneer de toepassing van de taalmiddelen deel uitmaakt 
van de communicatie 24. Dit is een positief criterium, en het geeft 
veel meer ruimte. Wellek is verontwaardigd geweest over de 
introductie van bepaalde termen, omdat die "would all ow law and 
ritual to be literary" 25. Wat is daar tegen? Dan zou er ook ruimte 
komen om wetenschappelijk proza als litteratuur te erkennen. 
Dat wil men wel met het essay; maar het onderscheid, dat men 
maakt tussen essay en wetenschappelijke verhandeling, is dikwijls 
gekunsteld. Donkersloot wilde Carry van Bruggen's Prometheus 
tot de litteratuur rekenen 26 . Accoord; de beheersing van de taal 
evenaart de denkkracht; maar hij had het werk niet een essay 
moeten noemen. De wetenschappelijke auteur, die "mooi" gaat 

23 C. F. P. Stutterheim, De Nieuwe Taalgids 48 (1955), 219 = Conflicten 
en grenzen (Amsterdam, 1963), 27. 

24 Bij J. G. Kooy, Merlyn IV (1966), 250. 
25 Bij Th. Sebeok (ed.), Style in Language (Cambridge, Mass., pb. ed. 

21968), 98. 
26 N. A. Donkersloot, Wij noemen het literatuur (Amsterdam, 1965), 36. 
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schrijven, maakt zich belachelijk; zijn artistieke mogelijkheden zijn 
eng beperkt. Maar er bestaat een functionele schoonheid - onze 
tijd heeft die in gebruiksvoorwerpen opnieuw ontdekt. In een heel 
eenvoudige vorm vindt men ze in de Boeken I en III van de 
Epidemiai in het Corpus Hippocraticum: scherpe observaties in 
scherp geslepen taal feilloos weergegeven. Op allerlei niveau kan 
men daar in tal van wetenschappelijke geschriften iets van terug 
vinden. Of het hoogste niveau bereikt is door Mommsen, Bergson 
en RusselI met hun Nobelprijzen voor litteratuur, weet ik niet. 
Het zijn een historicus en twee philosophen - voor hen ligt het 
gemakkelijker ; ze mochten in de oudheid ook al meedoen. We 
moeten ook niet steeds maar paraderen met het Herfsttij der 
middeleeuwen. Maar het toekennen van de P. C. Hooftprijs aan 
Dijksterhuis was een verheugende gebeurtenis. 

De reactie van de lezer is een litterair feit, dat door geen enkele 
theorie ontkracht kan worden. Wanneer ik, met alle kritische 
voorzichtigheid ten opzichte van de introspectie, van mezelf 
vaststel, dat ik een passage in Thucydides of Pascal in de geest 
van Mukarovsky als litteratuur geniet, is dat, lijkt me, zo'n feit . 
Maar liever dan bij eigen ervaringen te blijven keer ik terug naar 
Ida Gerhardt. Als de keus van de gedichten het niet deed, zou de 
wijze, waarop zij ze vertaald heeft, tonen, dat zij De rerum natura 
en de Georgica als litteratuur ervaren heeft. Mag men van de theorie 
niet verlangen, dat ze met dit feit rekening houdt? 
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